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A jó gyakorlat elnevezése: Felnőttképzés
Az esetet lejegyezte: Lakatos Denisza

A jó gyakorlat kiválasztási szempontjai
Szervezetünk a működése során mindig megfelelőn tudott alkalmazkodni az előtte megnyíló
lehetőségekhez és igyekezett a rendelkezésére álló potenciállal az igényeket teljes mértékben
kielégíteni. A felnőttképzést is ezért tekintjük jó gyakorlatunknak, hisz ezen a területen
kimagasló eredményeket értünk el mind hazai mind pedig nemzetközi szinten is.
A szervezet(ek) / személy(ek), amely(ek)hez / aki(k)hez köthető a jó gyakorlat
A Nagykapos és Vidéke Társulás 1999-ben alakult, feladata az Ung-vidék gazdasági
erősítése, a kultúra és a hagyományok ápolása, a nemzeti identitás erősítése. Fő tevékenységi
körei:
-

Az illetékességi területen élő magyarság kulturális, oktatási és egyéb szükségleteinek
felmérése, helyzetértékelő anyagok elkészítése

-

A magyarság népi hagyományainak ápolása, kutatása – rendezvények szervezése

-

Egyéb a magyarság identitását megőrző programok ill. a magyarság jövőjét döntően
befolyásoló országos jelentőségű programok pl. óvodai és iskolai beiratkozási
programok

-

Felnőttképzési programok lebonyolítása, képzési programok kidolgozása

A Nagykapos és Vidéke Társulás 2003-tól saját ingatlannal rendelkezik, az intézmény neve:
Nagykaposi Magyar Közösségi Ház. A közösségi ház jelenleg 11 civil szervezetnek ad
otthont. 2004- ben felépült a Magyar Közösségi Ház Mécs László Könyvtára, 2007-ben
pedig a társulás egy új modern felnőttképzőközpontot adott át. 2015-ben lett kialakítva a
felnőttképző központ emeleti tanszállója, 2016-ban az Erdélyi János Emlékmúzeum, 2017ben pedig az 56-os emlékszoba valamint a háztáji vásárudvar.
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A jó gyakorlat érdekeltjei
-

Kis- és középvállalkozók

-

Pályakezdő fiatalok

-

Aktív álláskeresők

-

Munkaerő-piacra visszatérő nők

-

Szociálisan hátrányos helyzetűek

-

Oktatók

A jó gyakorlat célja, tevékenységei
Társadalompolitikai cél: az esélyegyenlőség és a társadalmi befogadás előmozdítása.
Gazdasági cél: a munkaerő-piaci igények kielégítése, a humánerőforrás minőségének
javítása, az emberek versenyképessé tétele a tudásalapú gazdaságban és társadalomban.
Mindezen célok eléréséhez új kompetenciák megszerzésére, tanulási képesség elsajátítására
van szükség, amit a felnőttképzés tesz lehetővé a civil szervezetek által és a számukra
elérhető uniós források támogatásával
2004. május 1-jével Szlovákia az Európai Unió tagállama lett, ami magával hozta az
országban működő rendszerek és az EU-ban működő rendszerek harmonizációját, így az
oktatásét is. Az oktatási rendszer reformjának eredményeként bármilyen jogi személyiséggel
rendelkező vagy gazdálkodási egységként nyilvántartott személy oktathasson, iskolázásokat
tartson. Ennek alapján a Nagykapos és Vidéke Társulás megkezdte felnőttképző
tevékenységét. Ezt erősítette meg a szintén 2004-ben elkészült „A szlovákiai magyar
felnőttképzés stratégiai alternatívái” címet viselő kutatásunk, mely elsőként dolgozta fel
Szlovákia felnőttképzését az itt élő magyarok szemszögéből. Az összegző, tudományos,
statisztikai tényeken alapuló, monográfiai hangvételű tanulmány célja a felnőttképzés
keresletének és kínálatának összehangolása volt a munkaerő-piaci igényeknek megfelelő
korszerű keretek között.
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A lehetőségek felismerését követően a társulásunk még 2004-ben elindította az
Agrárvállalkozókért oktatási programot a következők témákban: nyúltenyésztés,
hulladékgazdálkodás, bodzatermelés, szarvasmarha-tenyésztés, mezőgazdasági pályázatok
az EU-ban valamint halastavak telepítése. Ennek a sikeres oktatási programnak
köszönhetően több, a régióban élő mezőgazdász indult el az agrárvállalkozás irányába.
A következő nagy kitörési pontot a felnőttképzés terén a PannonForrás Kárpát-medencei
Felnőttképzési és Szolgáltatási Hálózat létrehozásában való részvételünk hozta. A hálózat
küldetése „A Kárpát-medence gazdasági integrációját elősegítő ágazatok, új iparágak,
valamint a társadalmi esélyegyenlőséget szolgáló szakterületek emberi erőforrás
igényének egységes biztosítása“. Az együttműködésnek köszönhetően 2008-ban
a Kapunyitás a Kárpát-medencére egységes képzési program keretében szervezetünk
Nagykaposon 300 óra terjedelemben „Egészségügyi és szociális segítő START“
valamint 40 óra terjedelemben „Projektmenedzsment“ képzési programokat valósított
meg.
2006-2008 között az INTERREG III.A Szomszédsági Program 2004-2006 keretében a
„Határtalan felnőttképzés“ című projektnek köszönhetően újabb előrelépés történt
a felnőttképzés terén. A komplex, széles körben elérhető, határokon átívelő és egységes
módszereket alkalmazó felnőttképző és szolgáltató hálózat révén pilotkurzusok valósultak
meg. Nagykaposon az általunk kifejlesztett Cégalapítás Szlovákiában valamint
Kapcsolatépítés és pszichológia címmel valósultak meg képzések, melyeket a Szlovák
Oktatási Minisztérium akreditált.
2012-2013 között HU-SK Határon Átnyúló Együttműködési Program2007-2013 keretében
„Megújuló szakképzés - Energia hatékony és kis környezetterhelésű technológiákat
bemutató, mobil képzési és demonstrációs központ magyar szlovák közös fejlesztésben”
című projektet valósítottunk meg. Eredményként kidolgozásra kerültek elsősorban a
megújuló energiákat hasznosító eszközök létrehozásához és működtetéséhez
kapcsolódó oktatási tananyagok és módszertan, sor került az oktatási rendszerbe
integrálásukra; az egyes tananyagokhoz illő mobil, hordozható demonstrációs eszközök
(makettek, modellek, mérőeszközök) beszerzésére. A hordozható demonstrációs eszközöket
a határ két oldalán lévő oktatási intézmények egyaránt igénybe vehetik oktatás céljából.
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Szintén ebben az időszakban egy másik együttműködési projektünk is megvalósult
„Határtalan vendéglátás - Szakképzési együttműködés a határon átnyúló minőségi turizmus
fellendítéséért”

címmel.

A

megvalósítás

során

elkészült

egy

Szlovák-magyar

gasztronómiai és idegenforgalmi ismeretek című területspecifikus tananyag és elearning

felület

szakközépiskolások

számára,

gasztronómiai,

vendéglátási

és

idegenforgalmi ismeretekkel, valamint a határtérségben hasznos kétnyelvű kommunikációt
segítő elemekkel. A pályázatba bekapcsolódó tanárok és diákok a Képzők képzése és a
Tanulók kísérleti oktatása során megismerkedtek az e-learninges tananyaggal és az
oktatáshoz elengedhetetlen módszertannal. Oktatói- és diákcsereprogramokon keresztül
lehetőséget kaptak szakmai ismereteik bővítésére, mobilitásuk, munkaerő-piaci helyzetük és
világnézetük fejlesztésére. Megismerhették egymás oktatási rendszerét, szokásait, kulturális
örökségét, az idegenforgalmi és turisztikai jellegzetességeket, betekintést nyerhettek a
szomszédos ország vendéglátóegységeinek működésébe.
2014-2015 között már egy nagyobb volumenű Magyarország-Szlovákia-Románia-Ukrajna
ENPI Határon Átnyúló Együttműködési Programban vettünk részt. A „Kompetencia
központok határon átnyúló együttműködése“ címet viselő projekt során képzéseket
valósítottunk meg a tartósan állást keresők, roma célcsoporthoz tartozók és a munkaerőpiacra visszatérni kívánó nők, mint közvetlen célcsoport számára /40 fő, amelyből
kompetencia mérés és egyéb készségek felmérése alapján 20 fő kezdte meg a tanulmányait/.
A képzések a közösen fejlesztett képzési programok /Alapkompetencia képzési program,
Rongyszőnyegszövő képzési program, Falusi vendéglátó képzési program/ alapján
valósultak meg. Ezen kívül felnőttképzési tanácsadók képzésére is sor került, akik a
projekt események szervezéséért voltak felelősek a célcsoportokat figyelembe véve;
közreműködtek a tanárok és trénerek kiválasztásában, a képzésben és vizsgáztatásban,
valamint a nyilvános tevékenységekben is.
A falusi vendéglátó OKJ képzés során sor került tanár mobilitásra /minden egyes régióból 3
tanár tanított 12 órát tanáronként a külföldi partner tanfolyamán/ és diák mobilitásra /a
gyakorlati tudás közvetítésén belül minden egyes régióból a képzésben résztvevő hallgatók
utaztak az összes többi központba 5 napra/.
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A jó gyakorlat által érintett terület(ek)
Felnőttképzés, egész életen át tartó tanulás
A jó gyakorlat területi hatóköre
Nagykapos a kelet-szlovákiai síkságon fekszik, az Ung, Latorca és Laborc folyók közt. Az
Ung-vidék központja. Vonzáskörébe 11 nagyobb község tartozik, melyek magyarlakta
falvak.
Tudvalevő, hogy ez a fővárostól távol eső régió a hátrányos régiókhoz tartozik, melynek oka
a magas munkanélküliségi arány, beruházók hiánya, a közlekedési infrastruktúra
kiépítettsége nem teljes, megszüntetett személyi vasúti közlekedés, alacsony számú
turisztikai látogató, stb. Régiónkban és a többi keleti régióban a munkanélküliség és a bérek
szoros negatív korrelációban vannak egymással. Nyugatról keletre a munkanélküliség nő, az
átlagbér csökken, összhangban a munkaerő minőségének és a termelékenységnek a
romlásával. A keleti régiónk lényegesen alacsonyabb életszínvonalát az országos átlagnál
25-30%-kal rosszabb bérezés is okozza. Gondot jelent az is, hogy az iskolai képzés lassan
reagál a munkaerőpiac változó igényeire.
A régió erősségei közé tartoznak viszont a kedvező földrajzi fekvés, nagyszámú befektetési
és ipari terület, kedvező idegenforgalmi adottságok, természeti környezet (védett területek
közelsége), stb.

A jó gyakorlathoz szükséges feltételek (humán, pénzügyi, technikai)
Humán: megfelelő szakismeretekkel rendelkező oktatók
Pénzügyi: az oktatási anyagok előkészítésének költsége, oktatók díja, terembérlet, esetleg
frissítők
Technikai: az oktatói előadáshoz szükséges technikai eszközök, pl. számítógép, projektor,
vetítővászon, flipchart, stb.
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A jó gyakorlat eredményei, rövid, közép és hosszú távú hatása
A

felnőttképzési

tevékenységeinket

összességében

valamilyen

formájú

partneri

együttműködés keretén belül valósítottuk meg. Ezen együttműködések részét képezték
többek között a képzési módszertan kidolgozása és a tananyag elkészítése valamint a
képzésen résztvevők toborzása is. Az együttműködésekkel (akár hálózati szinten is)
optimális módon biztosítottuk a képzési anyagok kifejlesztését és a képzésekkel kapcsolatos
tapasztalatok átadását.
A felnőttképzés iránt az egész életen át tartó tanulás koncepciójának köszönhetően hosszú
ideig igény lesz. A különböző határon átnyúló együttműködéseknek vagy akár az új piaci
befektetők megjelenésének az egyik hozadéka lehet a régióban jelentkező új munkaerő
igény. Ekkor kiemelt szerep fog jutni azon intézményeknek, civil szervezeteknek, amelyek
szakmai tapasztalattal rendelkeznek a felnőttképzés terén, hisz a képzési igényekre gyorsan
kell majd reagálni és a meglévő tudást azonnal alkalmazhatóvá kell tenni. A munkaerő-piaci
igényekre adott gyors intézkedések hozzájárulnak az adott térség gazdaságának
fejlesztéséhez, segítik új munkahelyek létrehozását és megtartását, ezáltal biztosítva a
szülőföldön történő boldogulást.
A jó gyakorlat fenntarthatósága
A felnőttképzés mindig időszerű, mivel az élethosszig tartó tanulás társadalmi programmá
vált, amely nélkülözhetetlen eszköze a foglalkoztatás növelésének éppúgy, mint a társadalmi
integrációnak.
A jó gyakorlat adaptálhatósága
Az általunk rendelkezésre álló módszertanok és tananyagok könnyen adaptálhatók, hisz
határon átnyúló együttműködések keretén belül jöttek létre.
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